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evaluatie
het programma smaaklessen beproefd 

Andrea Werkman en Claudia van Zoelen
Voedingscentrum, Den Haag 

Op een speelse en positieve manier 
de interesse van basisschoolleerlingen 
wekken voor eten. Dat is in een notendop 
de doelstelling van het programma 
Smaaklessen dat sinds 2006 op 1200 
basisscholen in Nederland loopt. Dit 
jaar is een evaluatie van het programma 
afgerond waarin naar voren komt dat 
Smaaklessen een geschikte manier vormt 
om basisschoolleerlingen kennis te laten 
maken met voeding, voedsel, herkomst, 
gezondheid en smaak.

Voedselkeuze bepaalt in belangrijke mate 
onze gezondheid. We maken echter niet 
altijd de verstandigste keuze. Nederlandse 
kinderen in de basisschoolleeftijd hebben 
gemiddeld genomen een ongezond voe’
dingspatroon met te veel verzadigde vetten, 
enkelvoudige suikers en te weinig voedings’
vezels (1). Ook overgewicht neemt toe bij 

kinderen (2). De kennis van voedsel neemt 
af: mensen koken lang niet altijd meer zelf en 
bij veel gemaksproducten is niet duidelijk te 
zien waar het voedsel vandaan komt. Verder 
maken mensen zich zorgen over ziektes van 
de veestapel of over bestrijdingsmiddelen 
op groenten en fruit. Smaaklessen wil hier 
verandering in brengen door bij basisschool’
leerlingen interesse te wekken voor eten. 
Daarbij staat een positieve, speelse bena’
dering centraal. Een kind dat positief staat 
tegenover eten, wil er ook meer over weten. 

Vanuit dit gevoel wordt het interessanter om 
nieuwe producten en smaken te ontdekken. 
Gehoopt wordt dat door Smaaklessen kinde’
ren leren bewuste en gezonde voedselkeuzes 
te maken.  

Procesevaluatie  Eind 2007, begin 
2008 is een procesevaluatie uitgevoerd om 
te onderzoeken in hoeverre en op welke 
manier Smaaklessen wordt gebruikt door 
leerkrachten en leerlingen. En hoe het door 
de gebruikers wordt gewaardeerd. Hiervoor 
zijn gegevens verzameld bij ruim twintig 
basisscholen, vier HAS’sen, vijf GGD’en 
en bij de Wageningen Universiteit (WUR, 
nationale coördinatie), zie kader. Zo vonden 
er observaties bij de Smaaklessen plaats en 
werden vragenlijsten ingevuld door leerlin’
gen en leerkrachten. Uit gesprekken met 
leerlingen en leerkrachten en interviews met 
vertegenwoordigers van de HAS’sen, de WUR 
en de GGD’en kwamen hun ervaringen met 
Smaaklessen naar voren. 

Belangrijkste resultaten De 
belangrijkste bevindingen van het onderzoek 
worden hier kort aangestipt. Geïnteresseer’

de organisatie van smaaklessen

De Wageningen universiteit, het voedingscentrum en de opleidingen voor hoger 
agrarisch onderwijs (HAS’sen) werken al vanaf het begin samen in dit door het 
ministerie van landbouw gefinancierde programma. Sinds september 2006 is 
Smaaklessen op aanvraag verspreid onder ruim 1200 basisscholen. Het pak-
ket bestaat uit de Smaakkist met lesmateriaal voor zogeheten tweejaargroepen, 
groep 1-2, 3-4, etc. De kist bevat onder andere handleidingen, werkbladen, 
leerlingenboekjes en houdbare voedingsmiddelen. voor het aanschaffen van 
verse producten stelt het ministerie van Lnv een budget van €50,- per school 
beschikbaar.
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den kunnen het rapport opvragen via www.
smaaklessen.nl.

scholen: leerlingen en leerkrach-
ten Meestal maakt een klas of school 
kennis met Smaaklessen in een voedingspro’
ject. Tijdens zo’n project gebruiken scholen 
vaak een combinatie van Smaaklessen met 
andere programma’s, zoals het Nationaal 
Schoolontbijt. Leerlingen vinden Smaakles’
sen erg leuk. Ze vinden het prachtig om te 
proeven, proefjes te doen en te werken in 
groepjes (in vergelijking met zelfstandige 
opdrachten). Zowel leerlingen als leerkrach’
ten waarderen een les van een kok of van 
een andere deskundige. Leerkrachten zijn 
verder enthousiast over de aantrekkelijke 
vormgeving van Smaaklessen; dat nodigt uit 
tot gebruik. Van de drie pijlers (zie kader) van 
Smaaklessen vinden leerkrachten gezondheid 
de belangrijkste, gevolgd door voedselkwali’
teit en culinaire aspecten.
De voorbereidingstijd en de uitvoeringstijd 
van de lessen zoals vermeld in de handlei’
ding komt vaak niet overeen met de werke’
lijkheid. Echter, hier is wel veel variatie tussen 
leerkrachten bij de uitvoering. Dit is afhanke’
lijk van hun ervaring en basiskennis. 
Tot slot bleek vooral uit de observaties dat in 
sommige gevallen leerkrachten misconcep’
ties over voeding niet kunnen wegnemen, 
bijvoorbeeld als in een vraag van een leerling 
een verkeerde veronderstelling zit. Dit zou 
kunnen duiden op een gebrek aan basisken’
nis over voeding.

has’sen en Wur De samenwerking 
tussen HAS’sen en de WUR staat stevig 
en er wordt continu gezocht naar bredere 
samenwerking met bijvoorbeeld agrarische 
opleidingscentra. Hiermee wordt het netwerk 
waarmee Smaaklessen over Nederland wordt 
verspreid fijnmaziger. HAS’sen en de WUR 
introduceren de lessen bij leerkrachten via 
workshops (80 procent) of een proefles (20 
procent). Meestal is hier voldoende mens’
kracht voor beschikbaar. De piekbelasting die 
dit met zich meebrengt is soms wel lastig 
voor betrokkenen op HAS’sen, te meer om’
dat Smaaklessen geen core business is. 

ggD Tot nu is er met een paar GGD’en 
samengewerkt, vooral bij praktische zaken 
zoals het verzorgen van introductiework’
shops. Mogelijk kan de bijdrage van GGD’en 
worden uitgebreid. Zij hebben veel ervaring 
met basisscholen en leefstijlthema’s. GGD’
en pleiten dan wel voor uitbreiding met het 
thema beweging en een verdere theoretische 
onderbouwing van het lespakket. 

Perfectioneren Het onderzoek heeft 
onder meer aangetoond dat Smaaklessen een 
geschikte manier is om basisschoolleerlingen 
kennis te laten maken met voeding, voedsel, 
herkomst, gezondheid en smaak. Natuurlijk 
is het de bedoeling om mede op basis van 
deze procesevaluatie het programma te per’
fectioneren. Hiervoor zijn door de onderzoe’
kers aanbevelingen geformuleerd, onder an’
dere het aanbrengen van onderscheid tussen 
basis’ en verdiepingslessen en het aandragen 
van oplossingen voor kwaliteitsborging van 
de kennisoverdracht. Leerkrachten geven aan 

ondersteuning te willen zodat Smaaklessen 
geïntegreerd kunnen worden in het reguliere 
onderwijs. Bijvoorbeeld in de lessen biologie, 
natuur, rekenen en taal is er dan plaats voor 
dit onderwerp. 

toekomst Momenteel wordt gewerkt 
aan het opzetten van een effectevaluatie 
van Smaaklessen. Daarvoor zal Smaakles’
sen waarschijnlijk al gecombineerd worden 
met het programma Schoolgruiten. Als dit 
totaalprogramma bewezen effectief is, kan de 
volgende stap genomen worden richting een 
brede implementatie met een integrale en 
structurele aanpak van voedingsonderwijs. 
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Pijlers smaaklessen

binnen Smaaklessen zijn drie pijlers ingericht om de doelen te bereiken. Dit zijn:
1. Smaak: Wat is smaak? Welke zintuigen spelen een rol? Wat is de invloed van 

culturele, emotionele en psychologische factoren? 
2. eten en gezondheid: Wat is je eigen eetpatroon en wat heb je nodig? Wat is 

gezond en wat niet? Wat is de relatie tussen eten en bewegen? 
3. voedselkwaliteit: Waar komt ons voedsel vandaan en hoe wordt het geprodu-

ceerd? Wat staat er op het etiket? Hoe moet je voedsel bewaren? Hoe zit het 
met dierenwelzijn?
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